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Houthavens

Hoogwaardige 
nieuwbouwInnovatie

Aan de Danzigerkade op de kop van de voormalige Amsterdamse 
Houthavens staan sinds de herinrichting van het gebied acht kantoor-
gebouwen op en rond een daktuin van 8.500 m2. Naast twee hotels 
zullen hier straks vooral modebedrijven (denk aan enkele grote 
kledingmerken en aanverwante ondernemingen) onderdak vinden. 
Daarnaast zal ook de ontwikkelaar van het gebied, Heren2, hier met 
het hoofdkantoor neerstrijken.
De invulling van het havenhoofd laat zich misschien wel het beste 
beschrijven als de voorkant van een schip, waarbij de romp bestaat 
uit een 15 tot 20 meter brede aarden wal met daartussen een stuk 
scheepsruim dat in dit geval wordt ingevuld als een 8.500 m2 grote 
parkeergarage. Het “dek” daarboven bestaat, met de dikte van de 
romp meegerekend, uit zo’n 15.000 m2 openbare ruimte op maaiveld-
niveau. Dat is inclusief de genoemde daktuin.

Uiteenspattend water
‘Een harstikke mooi project’, zegt Jaap de Weert, projectleider bij 
Leven op Daken-partner Van der Tol, die verantwoordelijk is voor 
de inrichting van de openbare ruimte. Het ontwerp is overigens 
van de hand van Buro Sant en Co Landschapsarchitectuur, dat zich 
heeft laten inspireren door “de willekeur van uiteenspattend water. 
Organische vormen van beplantingsvakken doorbreken het levendig 
tapijt van bijzondere bestrating. Parkachtige bomen worden direct op 
de pilaren van de parkeergarage geplant.”

‘Echt een project waarmee je jezelf kunt onderscheiden’, vervolgt De 
Weert zijn verhaal. ‘De bestrating bestaat uit tegels in vier kleuren 
van 20x40 cm die zijn gelegd in keperverband. Zo liggen ze ook op 
de rijwegen langs de randen van het gebied. Het keperverband geeft 
meer stevigheid.’
Opvallend zijn de rondvormige plantvakken, ook op de daktuin, vari-
erend in omvang van 5 tot 150 m2 met daarin bolvormig oplopend 
substraat waarin vaste planten, meerstammige heesters en zoals 
gezegd bomen worden geplant. De Weert: ‘Het gaat om een vijftigtal 
bomen en heesters, en in totaal 2160 m2 vaste planten. Door de 
plantvakken heen planten we 50.000 bloembollen.’

Geen afschot
Anders dan de rest van de openbare ruimte zorgde de daktuin 
vanwege het ontbreken van afschot nog even voor hoofdbrekens. 
Accountmanager Harmen Riemens van daktuinsysteemleverancier 

ZinCo hierover: ‘De lange afwateringslengtes tot wel 50 meter vergroten 
bij hevige regenval de kans op waterstuwing. Dat kan er voor zorgen 
dat het bovenliggende pakket vernat. De substraatlaag kan verzakken 
of opvriezen. Ander nadeel van een te vochtige substraatlaag is dat 
de groeiomstandigheden voor de beplanting sterk achteruitgaan met 
uitval tot gevolg. Daarom hebben we actief meegedacht over de vraag 
wat er moest gebeuren om mogelijke problemen te voorkomen.’
‘Aan de hand van de afwateringslengtes, de afvoercoëfficiënten van 
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‘De lange afwateringslengtes 
vergoten bij hevige regenval 
de kans op waterstuwing’

‘Opvallend zijn de rond-
vormige plantvakken met 
daarin bolvormig oplopend 
substraat’

Watervraagstuk in 
Amsterdams havengebied 

De vraag waar je met overtollig hemelwater naar toe moet in het Amsterdamse havengebied is 

niet moeilijk te beantwoorden. Maar wat als het water valt op een grote daktuin zonder afschot? 

De partners van Leven op Daken bedachten een technische oplossing.

de verschillende opbouwen bleek de Stabilodrain SD 30 de enige 
oplossing om de afwatering van al het water te kunnen garanderen’, 
vervolgt Riemens zijn verhaal. ‘Later bleek het toch mogelijk om ook 
op een aantal kritische punten alsnog een interne hemelwaterafvoer 
te voorzien. Deze zijn plaatselijk door het kelderdek geboord.’
De opbouw van de drainageopbouw is als volgt:
- Systeemfilter PV: deze dient als beschermlaag voor de dakbedek-

king en glijlaag om de wrijvingskrachten van het verkeer op het 
dek (de “romp van het schip”) op te vangen. Door de glijlaag kan 
de drainageopbouw onafhankelijk van de dakbedekking bewegen, 
waardoor de dakbedekking beschermd is en niet gaat scheuren;

- Stabilodrain SD 30 uitgevuld met split voor extra stabiliteit;
- Systeemfilter PV, als filter- en scheidingslaag tussen de drainage en 

de daarboven liggende opbouw.
Riemens en De Weert prijzen de gevonden oplossing voor de techni-
sche uitdaging waarvoor de partijen stonden. Maar ook de bijzondere 
locatie noemen ze prijzenswaardig: middenin het oude havengebied 
dat getransformeerd wordt tot hoogwaardige nieuwbouw. Het totaal-
plaatje is inderdaad een lust voor het oog.
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quinquefolia  'Engelmannii'

Groot meubelstuk, hardhout, minimaal duurzaamheidklasse 1
zijkanten taps toelopend en wit geverfd

Verharding

Legenda

Betonsteen tegelformaat met natuursteen toeslag
formaat: 400x200x120 mm
4 kleuren: zwart type boulevard geslepen

grijs type boulevard geslepen/ fijnsamtiert
wit type la linea met cleantop
zandgeel type boulevard geslepen

Leverancier: Metten

Verlichting
Rechte mast met recht armatuur, type Shuffle 360
graden licht, lichtzuil, LED 3000 kelvin, kleur:
antracietgrijs RAL 7021, hoogte 5 meter, afdekplaat op
verharding op knipwerk te verbergen, afdekplaat RAL
7021

Constructies
Zitrand, type Solid tweezijdig bocht, radius 3 uitwendig en
radius 2.5 inwendig, kleur: zelfverdichtend beton
donkergrijs, eventueel bovenzijde hout

Opsluitband, beton, formaat: 500 x 300 x 1000 mm, recht en bochtstraal
12 Kleur: antraciet grijs, levrancier Giverbo

Stalen punaise: wegmarkering, afstand 2 meter
Diameter:100 mm, RVS 316 Leverancier:Erdi

Vlonder, hardhout, dekplanken voorzien van antislip 'safegrip'
op bestaande kaderand bevestigd

Opsluitband groen, beton, formaat: 100 x 200 x 1000 mm, kleur:
antracietgrijs, Radius: 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, leverancier: Giverbo

Staalrand, Cortenstaal, L profiel, dikte 1 cm, dikte controleren door
aannemer, lijnen mogen niet slingeren

Stalen punaise: kort parkeermarkering, afstand 2 meter
Diameter100 mm, RVS 316, Leverancier:Erdi

Verharding gebakken klinker, aanhelen stoepje
aansluiting op terrein Heren 2, verharding als bestaand

Verharding betonklinker Minervahavenweg,
aanhelen met bestaande betonklinker

Kunstgras met natuurlijke uitstraling, type later te definieren door
aannemer,  te controleren door ontwerper.

Drainage

Molgoot, tegel identiek aan verharding, kleur grijs type boulevard
geslepen/ fijnsamtiert
Straatkolk in molgoot, type en afstand n.t.d. door aannemer/ Smits
Rinsma, kolk: maat 400 x 200 mm, gietijzer leverancier TBS Soest

Straatkolk in rijweg Minervahavenweg, identiek als aanwezige
straatkolk

Roostergoot op dak, type: Deksel Gietijzer, freestyle, "Dots",
aangepast met extra dots (zie Buro Sant en co detail),
leverancier: Aco drain,

Straatkolk in verharding op dak, (200x400mm) type: Deksel Gietijzer,
freestyle, "Dots", aangepast met extra dots, leverancier: Aco drain

Terreininrichting
Bank, type Pure single seat, 1 zijde taps toelopend
en wit geverfd, leverancier: Grijsen

Bank, type Pouf single seat, leverancier Grijsen

Afvalbak, type Constructo 102, kleur: geheel antraciet grijs
RAL 7021, zakkenhouder, zonder stalen noppen,
leverancier Grijsen
Fietsenstandaard, type fietsnietje enkel, geborsteld RVS

Groen

Mix van grassen en vaste planten, zie
beplantingsplan

Nieuwe boom, zie beplantingsplan

Bestaande boom, zie beplantingsplan

Gazon betreedbaar gras, mix met Bellis perennis en
Taraxacum officinale

Overige
Indicatie terras

Bestaand kadetalud met basaltkeien

Gebouw

Gebouw pilaar

Overstek gebouw

Hoogte t.o.v. NAP

Hoofdingang

Inritband beton, type: 50 x 20 RWS 11-22 (controleren of dit samengaat
met rabatband 50 x 30) kleur: antraciet grijs

Hoogtepeilen moeten nader ingemeten worden voor
aanvang werk. Deze moeten van te voren afgestemd
worden met Smits Rinsma en Buro Sant en Co.

Drainage type plus afstand dienen afgestemd en
doorberekend te worden.

Nooduitgang garage

Straatkolk op dak, (200x400mm) type: Deksel Gietijzer, freestyle,
"Dots", aangepast met extra dots, leverancier: Aco drain

Verplantte boom, zie beplantingsplan


